
Kutsu Turunmaan Duodecim-seuranjäsenille

Turunmaan Duodecim-seura kutsuu sinut vuosikokoukseen
Aika: maanantai 20.3.2023 klo 18:00
Paikka: PharmaCity PHA1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4 B

Kokouksen ohjelman jälkeen iltapala Ravintola Deli Pharmassa.

Seuran jäsen voi valtuuttaa asiamiehen käyttämään puhe- ja äänivaltaansa kokouksessa. Asiamies voi edustaa yhtä tai 
useampaa kokousedustajaa. Yhden valtuutetun tai asiamiehen edustamien jäsenten määrä ei saa kuitenkaan ylittää 
kymmenesosaa jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtakirjan asiamiehelle voit tulostaa 
ilmoittautumislinkistä https://www.turunmaanduodecim. /ilmoittaudu/

Noudatetaan hyvää käsi-, yskimis- ja aivastushygieniaa. Tulethan vain terveenä ja oireettomana.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu 12.3.2023 mennessä
https://www.turunmaanduodecim.fi/ilmoittaudu/

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään toimintakertomus 2022
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2022
8. Määrätään vuosimaksun suuruus
9. Muut mahdolliset asiat - Toimintasuunnitelma 2023 - Jaetut apurahat ja väitöskirjapalkinto
10. Kokouksen päättäminen

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://www.turunmaanduodecim.fi/
https://www.turunmaanduodecim.fi/ilmoittaudu/


LUENTO:
Oikeuslääkäri - kuoleman kaveri

Sääntömääräisten asioiden jälkeen aiheesta luennoi

LL, oikeuslääkäri Aulikki Wallin

Ehdota tunnustuspalkinnon saajaa 2023
Turunmaan Duodecim-seura ry palkitsee joka vuosi yhden ansioituneen kliinikko- tai tutkijalääkärin tunnustuspalkinnolla, 

jonka saaja julkistetaan Turun Lääketiedepäivien avajaistilaisuudessa tiistaina 7.11.2023 klo 18.00 Sigyn-salissa. 
Johtokunta pyytää perusteltuja ehdotuksia vuoden 2023 tunnustuspalkinnon saajaksi 30.9.2023 mennessä osoitteeseen: 

toimisto@turunmaanduodecim.fi.

Ehdotukset ovat voimassa kolme vuotta ilman erityisiä jatkotoimia. Vuoden 2023 ehdotukset huomioidaan täten myös 
vuosina 2024 ja 2025. Mikäli ehdotuksen ei kuitenkaan haluta olevan mukana ehdotusta seuraavina vuosina, tulee siitä 
ilmoittaa ehdotusta tehtäessä. Ehdotuksia voi halutessaan päivittää (esimerkiksi lisätä uusia perusteluja tai kasvattaa 

ehdottajajoukkoa) myöhemmin.

Ehdota palkinnon saajaksi kollegaa, joka on ansainnut tunnustusta poikkeuksellisesta työstä!

Save the date

On ilo nähdä jälleen kasvotusten Logomossa Varsinais-Suomen suurimmassa lääkäreiden jatkokoulutustapahtumassa!

Kahden päivän aikana on tarjolla 20 luentosessiota, 7 pienryhmää ja lisäksi lounasluentoja.

Avajaiset tiistai 7.11.2023 klo 18:00 Sigyn sali
Koulutus ja näyttely 8.-9.11.2023 Logomo
Iltajuhla keskiviikko 8.11. 2023 klo 19:00 Radisson Blu Marina Palace

Ohjelma julkistetaan kevään aikana nettisivuilla, seuraa ilmoitteluamme  myös Instagramissa, Twitterissä ja 
Facebookissa
#turunlääketiedepäivät @turunlaaketiede

TLTP 2023 nettisivuille https://turunlaaketiedepaivat.fi/

Ilmoitathan yhteystietojesi muutoksista
Ystävällisesti pyydämme ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista, jotta jäsentiedotteemme tavoittaa teidät. Käytämme 
tiedottamiseen sähköistä jäsenkirjettä, joten meillä on tärkeää olla tiedossa ajantasainen sähköpostiosoite. Muuttuneet 
yhteystietonne voitte ilmoittaa: toimisto@turunmaanduodecim.fi  tai nettisivujen kautta.

Ilmoita uudet yhteystietosi ja https://
www.turunmaanduodecim.fi/yhteystiedot-ja-palaute/

Osoitelähde: Turunmaan Duodecim-seuran jäsenrekisteri
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